PÚBLICO-ALVO:
Membros e
servidores do MPSC
INSCRIÇÕES:

CURSO A DISTÂNCIA

POLÍTICAS PÚBLICAS E
INDICADORES SOCIAIS

de 29 de abril a
2 de maio de 2019

INÍCIO DO CURSO:
6 de maio de 2019

O curso visa capacitar o servidor público a buscar, construir e
analisar indicadores sociais no âmbito das atividades do
Planejamento Governamental e da Gestão Pública.
CARGA HORÁRIA:
EMENTA: Conceito e relevância dos Indicadores Sociais.

40 horas-aula

Indicadores e Diagnóstico Socioeconômico. Sistema Estatístico
Nacional. Indicadores e o planejamento de projetos e programas.
100 vagas

COMUNICADO
IMPORTANTE
Neste curso, para fins de
progressão, a primeira
etapa (autorização para
participação)
está
dispensada. Entretanto, a
validação do certificado
dependerá da aprovação da
Comissão para Assuntos
Funcionais de Servidores ‒
COAFS (segunda etapa),
devendo
o
servidor
demonstrar a relação entre
as competências do seu
cargo/lotação (disponível
na intranet) e o conteúdo
do curso em requerimento
próprio.

CURSO A DISTÂNCIA

POLÍTICAS PÚBLICAS E
INDICADORES SOCIAIS
OBJETIVOS GERAIS
Capacitar o servidor público a buscar, construir e analisar indicadores sociais no âmbito das atividades
do Planejamento Governamental e da Gestão Pública.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Compreender a relevância dos indicadores sociais como instrumentos na gestão pública.



Propor objetivos programáticos visando à construção de um indicador social.



Avaliar as condições de vida de uma população através dos indicadores sociais.



Conhecer os atributos e os principais tipos de indicadores sociais.



Entender a potencialidade dos indicadores na elaboração de diagnósticos socioeconômicos.



Identificar as limitações dos indicadores no processo de análise e elaboração de diagnósticos
socioeconômicos.



Conhecer as principais instituições produtoras de informação estatística no Brasil.



Compreender as pesquisas centrais do IBGE.



Identificar as principais publicações e registros administrativos do Sistema Estatístico Nacional.



Reconhecer as principais fontes de dados e aplicativos para a busca e construção de indicadores
sociais.



Localizar na internet as principais fontes de dados e aplicativos para análise e construção de
indicadores sociais.



Identificar os dados e indicadores econômicos.
Conhecer a metodologia de construção de indicadores de programas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Módulo I
Compreender a relevância dos indicadores sociais como instrumentos na gestão pública. Propor
objetivos programáticos visando à construção de um indicador social. Avaliar as condições de vida de
uma população através dos indicadores sociais.

Módulo II
Conhecer os atributos e os principais tipos de indicadores sociais. Entender a potencialidade dos
indicadores na elaboração de diagnósticos socioeconômicos. Identificar as limitações dos indicadores
no processo de análise e elaboração de diagnósticos socioeconômicos.

Módulo III
Conhecer as principais instituições produtoras de informação estatística no Brasil. Compreender as
pesquisas centrais do IBGE. Identificar as principais publicações e registros administrativos do Sistema
Estatístico Nacional.
Módulo IV
Reconhecer as principais fontes de dados e aplicativos para a busca e construção de indicadores sociais.
Localizar na internet as principais fontes de dados e aplicativos para análise e construção de indicadores
sociais. Identificar os dados e indicadores econômicos. Conhecer a metodologia de construção de
indicadores de programas.

